μήνυμα του εκδότη

Επίλυση ενός μεγάλου χρονίου προβλήματος του ΕΘΙΑΓΕ
“Το 2003 με σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση καθορίστηκε όπως και τα δύο επιδόματα
του τακτικού μη ερευνητικού προσωπικού καταβάλλονται εξ ολοκλήρου από τα ίδια έσοδα
του ΕΘΙΑΓΕ.
Το 2006, στο ήδη υπηρετούν τακτικό προσωπικό, προστέθηκαν, κατ’ εφαρμογή του ΠΔ164,
270 υπάλληλοι των οποίων τα επιδόματα έπρεπε να καταβάλλονται από τα ίδια έσοδα.
Ως εκ των ανωτέρω, ο λογαριασμός ιδίων εσόδων αδυνατούσε πλέον να καλύπτει σταθερά, ανά
μήνα, το σύνολο της δαπάνης των 2 επιδομάτων συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστικών
εισφορών (η συνολική δαπάνη των δυο επιδομάτων υπολογίζεται μηνιαίως περίπου 4.800.000
€ ετησίως). Αυτό όμως δημιουργούσε συνεχή οικονομική ανασφάλεια του προσωπικού με
επιπτώσεις στην προσωπική του ζωή αλλά και στην υπηρεσιακή του απόδοση.
Τον Οκτώβριο του 2008, κατόπιν εμπεριστατωμένων εγγράφων της Κεντρικής Υπηρεσίας,
αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και παρεμβάσεων του Προέδρου, εκδόθηκε Κοινή
Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με την οποία το επίδομα κινήτρου απόδοσης επιβαρύνει πλέον
μόνιμα και εξ ολοκλήρου τον τακτικό προϋπολογισμού ενώ η καταβολή του επιδόματος εκτέλεσης προγραμμάτων, έργων και μελετών μπορούσε, μόνο για το 2008, να καλυφθεί και με
επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό.
Σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας γνωρίσουμε ότι δεν υπάρχει πλέον πρόβλημα στην
καταβολή του συνόλου των αποδοχών του τακτικού μη ερευνητικού προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των 2 επιδομάτων, σύμφωνα με την πρόσφατα εκδοθείσα ΚΥΑ που δημοσιεύτηκε
στο ΦΕΚ 1358/ 8-7-09.
Με τη βούληση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
και του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών λύνεται μονίμως το μεγαλύτερο πρόβλημα
που απασχόλησε μέχρι σήμερα το ΕΘΙΑΓΕ.
Αυτό επιτεύχθηκε σε μια πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία για τη χώρα, με την εργώδη
προσπάθεια της Διευθύντριας Διοικητικού Οικονομικού και Νομικών Υποθέσεων κ. Αλ.
Παπαγεωργίου, του υπεύθυνου του Τμήματος Οικονομικών κ. Β. Κωνσταντινίδη, της Αναπληρώτριας Γενικού Διευθυντή κ. Μ. Μαλικουτσάκη - Μαθιούδη και των άλλων αρμοδίων για
το θέμα υπαλλήλων της ΚΥ, με το συντονισμό του Πρόεδρου του ΔΣ καθώς και την αγαστή
και πολύτιμη συνεργασία του Συνδικαλιστικού Οργάνου του τακτικού μη ερευνητικού προσωπικού και κυρίως με την προσωπική παρέμβαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων κ. Σ. Χατζηγάκη.”

Από την επιστολή που απέστειλε ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΘΙΑΓΕ προς όλους τους εργαζομένους του Ιδρύματος.

